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Het werd een bijzonder laatste jaar. Niemand hield vooraf rekening met de
uitbraak van het corona-virus. Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
“Het was inderdaad een merkwaardig jaar door corona. Omdat we als team
goed op elkaar waren ingespeeld, is Libau echter goed door de lockdowns
heengetrokken. Het was verrassend hoe snel iedereen op Teams, Zoom en
dergelijke was overgeschakeld. Alhoewel digitaal overleg 2-dimensionaal is
en je ‘lagen’ mist in de communicatie, konden we goed doorwerken en onze
gemeenten blijvend van dienst zijn.
Voor mij persoonlijk was het ook een raar jaar. Ik had in mijn hoofd om rond de
zomer met pensioen te gaan, maar dat werd door corona eind 2020. Dat duurde
eigenlijk te lang. Voor mijn gevoel stond ik al met één been buiten, maar er
‘popten’ steeds weer zaken op die opgepakt moesten worden. Tegelijk wil je ook
je opvolger de ruimte geven. Door de pandemie viel mijn afscheid bovendien
grotendeels in duigen. Dat voelde toch een beetje alsof ik door de zijdeur naar
de uitgang ging. Ik vond dat jammer, maar in het nieuwe jaar kon ik het,
in de wetenschap een goede club mensen te hebben achtergelaten,
wel makkelijk loslaten.
Ik kijk dus al met al positief terug op 2020, maar zeker ook op de periode
daarvoor. Ik deed mijn werk vanuit mijn bezieling voor de wereld en de
maatschappij. Ik heb altijd gekeken hoe ons vakgebied een positieve bijdrage
kan leveren. In die zin vind ik Libau een heel interessante club, omdat daarin,
met uitzondering van juristen, eigenlijk alle disciplines actief zijn op het vlak
van ruimtelijke ordening. Het was leuk om met elkaar samen te werken en de
aanwezige kennis op het vlak van landschap, stedenbouw, architectuur en
cultureel erfgoed integraal in te zetten bij ruimtegerelateerde vraagstukken.
Als directeur-bestuurder heb ik daarbij gekeken of ik het werk zo kon
organiseren, dat iedereen in een prettige sfeer kon doen waar hij of zij goed
in is vanuit die verschillen in kwaliteiten. Dat klinkt makkelijk, maar het is een
permanent evenwichtsspel tussen mensen en organisatie.
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In 2020 nam directeur-bestuurder Theo Hoek van
Libau afscheid. Collega Tim Willems-Kruize blikte
met Theo terug op zijn jaren bij Libau. Hoek was
behalve directeur-bestuurder de eerste provinciaal
bouwmeester van Nederland. Het organiseren van de
ruimtelijke kwaliteit is zijn passie. “Ruimtelijke kwaliteit
zorgt ervoor dat we als mens prettig en gezond kunnen
wonen en werken, dat we ons kunnen verplaatsen,
kunnen recreëren in harmonie met de planeet.
Ruimtelijke kwaliteit raakt de samenleving in al haar
facetten en is dáárom zo belangrijk.”
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van projecten die bij het Nationaal Programma Groningen worden ingediend.

mits je je eigen vaardigheden elke keer maar inzet. Dat is een verrassend

We denken vanuit de maatschappelijke ontwikkelingen mee en kijken of opgaven

zoekproces. Als je een goede opdrachtgever hebt en je de ruimte krijgt, kun je

goed zijn geformuleerd en of dat er misschien wel meer uit een project kan

vanuit de ruimtelijke ordening echt het verschil maken. Dat is in de praktijk best

worden gehaald. Zo proberen we projecten inhoudelijk, maar ook procesmatig,

nog lastig, want voor goed opdrachtgeverschap heb je bestuurders nodig die

met inbreng van kennis verder te brengen.

het snappen én hun verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast is het belangrijk
dat minimaal binnen elke gemeente vakmensen zoals stedenbouwkundigen,

Een voorbeeld van de onderwerpen waar het Omgevingskwaliteitsteam zich mee

landschapsarchitecten of planologen aanwezig zijn, waarmee je in gesprek kunt

bezig houdt, is de energietransitie. De gemeente Westerkwartier wilde met het

en mee samen kunt werken. Dan kun je meters maken. Het opdrachtgeverschap

team hierover in gesprek. Eén van de zaken die passeerde, was de zoektocht of

bepaalt de ruimte die je hebt of kunt nemen om je vakinhoud in te brengen.”

je het volume van de energievraag moet verdelen op basis van de grootte of van
het inwonertal van de gemeente. Ook de vraag of het uitmaakt of je aan de kust

Wat houdt je momenteel bezig? Via Libau ben je actief als adviseur in het
Omgevingskwaliteitsteam van het Nationaal Programma Groningen.
Kun je daar wat meer over vertellen?
“Ik vind mijn vak en mensen leuk én de samenleving interessant. Ik heb
nu een riant basisinkomen in de vorm van een pensioen. Ik kan me dus
permitteren alleen dat te doen wat ik relevant, interessant of gewoon leuk
vind. Als opdrachtnemer, initiatiefnemer of vrijwilliger. Zo zit ik zo nu en dan
als stedenbouwkundige in de centrale welstands- en monumentencommissie
in Friesland, die wordt georganiseerd door de welstandscommissie Hûs en
Hiem. Dat is leuk, maar soms ook ingewikkeld. Gebiedsontwikkelingen worden
nogal eens in een laat stadium ter advisering aan de commissie voorgelegd
en daardoor worden kansen gemist. Daarnaast maak ik inderdaad deel uit van
het Omgevingskwaliteitsteam van het Nationaal Programma Groningen. Ik ben
daarvoor gevraagd toen ik nog bij Libau zat vanwege mijn twintig jaar ervaring
met ruimtelijke ordening provincie-breed. Ik vind het leuk om deze kennis in
te zetten samen met de rijksbouwmeester, provinciaal bouwmeester en de
stadsbouwmeester van Groningen.

woont, of meer in het binnenland werd opgeworpen.
Als je daarover met elkaar brainstormt, komt ook de vraag naar boven of je
duurzame energie overal op dezelfde manier moet opwekken of dat je op basis
van de aanwezige omgevingswaarden en kansen bijvoorbeeld zegt:
‘aan de kust wekken we energie op met windturbines en elders meer met
zonnepaneelvelden of andere vormen van energieopwekking’. Een andere
vraag is of je bepaalde, bijzondere gebieden zoals Middag-Humsterland niet
zou moeten vrijwaren van grootschalige opwekking van energie, zodat dit
gebied zich met kleinschalige biologische landbouw kan doorontwikkelen als de
‘achter- en voedseltuin’ van de stad Groningen? Het mooie hiervan is dat je de
vraagstukken op een bovengemeentelijke schaal tegen het licht houdt. Niet met
het idee om weg te lopen van het energievraagstuk, maar met als doel om de
kwaliteiten en kansen van elk gebied zo goed mogelijk in te kunnen zetten voor
een duurzaam Groningen dat goed is voor mens, plant en dier. Dit vereist wel
een samenwerking tussen gemeenten en ook de provincie en het rijk moeten
hierin meegaan en dit als een gezamenlijke opgave gaan zien. Om dit voor het
publiek belang voor elkaar te boksen, moet de regie weer meer bij de overheden
komen te liggen in plaats van bij grondeigenaren en ontwikkelaars.”
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de samenleving. Je kunt vraagstukken net zo breed en smal maken als je wilt,
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in Groningen een identiteitsstudie van de dorpen en het landschap hebben

directeur-bestuurder bij Libau. Wat is ruimtelijke kwaliteit volgens jou en

gemaakt. Ook stelden we een structuurvisie op. Beide werden letterlijk met groot

waarom is het zo belangrijk?

applaus in de gemeenteraad ontvangen. Een paar jaar later heeft diezelfde
gemeente delen van haar grondgebied welstandsvrij gemaakt.

“Begin deze eeuw was ik de eerste provinciaal bouwmeester van Nederland.

Laatst reed ik door één van de dorpen in die desbetreffende gemeente en trof

Daar ben ik trots op. Ook was ik blij dat de provincie Groningen de ruimtelijke

ik tussen de karakteristieke dorpsbebouwing in de kern een klein zwart blokje

kwaliteit wilde organiseren en het goed wilde doen. Ruimtelijke kwaliteit

aan in één bouwlaag. Het zag eruit als een tijdelijke woning, maar het bleek

gaat over de ordening van de omgeving met oog voor herkomstwaarde,

een permanente woning te zijn. Ik mag hopen dat de mensen van het blokje

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde door alle schaalniveaus

er met plezier wonen, maar deze ingreep heeft wel een ruimtelijke impact op

heen, van landschap tot architectuur en inrichting. Ruimtelijke kwaliteit zorgt

een veel groter dorpsgebied. Dus als je als gemeente mensen wilt helpen om

ervoor dat we als mens prettig en gezond kunnen wonen en werken, ons

zo’n woning te bouwen, dan kan dat wel, maar moet je kijken op welke plek

kunnen verplaatsen, kunnen recreëren enzovoorts in harmonie met de planeet.

dat kan. En als je een plek tegen het licht houdt dan kunnen sommige dingen

Ruimtelijke kwaliteit raakt de samenleving in al haar facetten en is dáárom zo

wel en andere niet. Ruimtelijke kwaliteit zorgt er met andere woorden voor

belangrijk. In de benadering van ruimtelijke opgaven gelden voor mij altijd de

dat je leefomgeving – waar je woont, werkt enzovoorts – een lekkere plek is

vragen: waar kom je vandaan, waar sta je en waar wil je naartoe? Dit betekent

waar je je thuis voelt. Tegelijkertijd moeten ook je buren en dorpsgenoten zich

concreet dat je in beeld kunt brengen wat de ruimtelijke kwaliteit is vanuit het

er thuis en prettig kunnen voelen. Hiervoor is aandacht nodig. Dit gaat niet

verleden, je kunt signaleren wat je goed vindt of waar kansen liggen.

vanzelf. Dat betekent ook dat je de juiste expertise inschakelt en dat je ervoor
zorgt dat je de verschillende schalen op elkaar betrekt. De architectuur past in

Van daaruit kun je gekoppeld aan maatschappelijke ontwikkelingen lijnen

de stedenbouwkundige context. De stedenbouw past in de landschappelijke

uitzetten naar de toekomst. Langs die lijnen kun je projecten en plannen

context en ga zo maar door. Dat klinkt makkelijk en is het eigenlijk ook als

oppakken, zodat je gaandeweg met elkaar dezelfde richting opgaat.

je alle disciplines in kunt schakelen, maar bij individuele plannen is het niet

De invulling van deze projecten en plannen kan altijd op verschillende

vanzelfsprekend dat deze kennis wordt ingebracht. De overheid is hiervoor

manieren: van conservatief kopiëren tot toevoegen van nieuwe vormgeving

verantwoordelijk als hoeder van het publiek domein.”

en ordening, maar wel altijd met het besef van die gewenste richting.
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provincie Groningen als bouwheer en later in Groningen en Drenthe als

INTERVIEW												

10

Vanaf begin deze eeuw maak jij je hard voor ruimtelijke kwaliteit in de
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‘‘In de benadering van
ruimtelijke opgaven
gelden voor mij
altijd de vragen:
waar kom je vandaan,
waar sta je? En waar
wil je naar toe?’’

Ruimtelijke Kwaliteit. Dit steunpunt wordt ondergebracht bij Libau. Kun je
hier wat meer over vertellen?
“Ik ben heel blij met het steunpunt, omdat iedereen eigenlijk met dezelfde vragen
worstelt en je de kennis die er is eenvoudig kunt vergroten door met elkaar over
deze vragen in debat te gaan. Toen ik provinciaal bouwheer was, heb ik ook
de provinciaal bouwheerschapexcursie georganiseerd om met bestuurders en
ambtenaren elders te kunnen kijken en kennis te delen.
Dat heb ik bij Libau ook geprobeerd te doen met ‘Libau-on-tour’ en eigenlijk is
zo’n steunpunt een mooie vorm om dat meer procesmatig voort te zetten.
Je brengt hiermee de kenniswerkers van de provincie samen met die van de
gemeenten, waterschappen en van Libau, die al sinds jaar en dag gewend zijn
provinciebreed te werken. Op die manier kunnen zij hun kennis verknopen, met
elkaar sparren en sommige actuele thema’s eruit lichten om daar verdiepend
onderzoek naar te doen. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen weer
terugrollen naar de provincie, gemeenten en waterschappen. We hebben nu een
duurzaamheidscrisis, voedselcrisis, landbouwcrisis, we hebben eigenlijk overal
een crisis in. Dat betekent dat je als overheden moet zoeken naar antwoorden
op vragen als: hoe pak ik dat nou aan en wat is je rol? Je hebt wel tools maar
hoe zet je die in? Of moeten ze doorontwikkeld worden?
Als voorbeeld noem ik het webinar rondom het thema natuurinclusiviteit.
Tijdens deze sessie konden de gemeenten in Groningen kennisnemen van dit
onderwerp en van instrumenten die zijn ontwikkeld in de voorbeeldgemeenten
Groningen en Ede. Bij veel Groninger gemeenten staat dit onderwerp wel op de
agenda, maar beleidsmatig in de kinderschoenen. Door het steunpunt kunnen
ze nu makkelijk contacten leggen met hun collega’s bij andere gemeenten en de
voorbeeldgemeenten én een vliegende start maken met het maken van eigen
beleid. Ook kunnen ze bij het maken van beleid en plannen gebruik maken van
een door het steunpunt gemaakte gereedschapskist met allemaal maatregelen,
die je kunt treffen om de biodiversiteit te versterken. Kortom, het steunpunt is
een interessant platform om vanuit de ruimtelijke ordeningshoek onderwerpen
beet te kunnen pakken. Ik hoop dat, omdat er nu wat minder gemeenten zijn,
we elkaar nog wat makkelijker kunnen vinden en de kennis en kunde over-enweer kan worden gebruikt.”
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Net op de valreep in 2020 heeft je lobby voor de Groninger gemeenten bij
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duurzaam, wil je biodiversiteit in je natuur, wil je een soort ruimtelijke kwaliteit

voor het opstellen van ruimtelijk beleid op basis van omgevingswaarden.

in je bebouwing? Dit zijn ook waarden. Als je die waarden kunt benoemen, heb

Waarom deze benadering? Wie bepalen de waarden?

je twee soorten waarden. Een palet waar je in de uitlanding nog steeds allerlei

En is dit niet behoudend?

keuzes kunt maken, maar die je wel moet kunnen motiveren vanuit die waarden.
Daar kun je een gesprek over aangaan, om vervolgens keuzes te maken en

“Omgevingswaarden zijn het moeilijkst om te duiden en eigenlijk het meest

vervolgens de juiste kennis erbij in te zetten. Dat geeft de grootste kans dat je

interessant. Je ruimtelijke identiteit is verbonden met wie je bent. Het gaat

het met respect doet voor wat daar is. Door deze benadering, gebaseerd op het

over de cultuur die mensen ontwikkelen. Over hoe die cultuur vervolgens landt

consequent toepassen van omgevingswaarden, blijft er wat te kiezen voor de

in de fysieke leefomgeving en omgekeerd. Dat is fascinerend en is moeilijk

mensen. Neem de grote woningbouwopgave waar we voor staan. De waarden

eenduidig te pakken, maar het is er wel. Ik kom van oorsprong uit het westen.

geven aanleidingen, handvatten, hoe de bestaande gebieden en gebouwen

Ik ben geboren in de Randstad, en heb daar mijn oude leefomgeving totaal

te transformeren, bestendigen of te vernieuwen. Op landschapsniveau,

zien dichtslibben met woningen en bedrijfsgebouwen. De hele structuur, de

stedenbouwkundig niveau en op bebouwingsniveau.”

ruimtelijke kwaliteit voor mij, is daar weg. Ik zal nooit terugkeren naar het westen.
In het noorden, dat besef had ik al onmiddellijk toen ik hier twintig jaar geleden

In 2010 is het ministerie van VROM opgeheven, want Nederland was wel

neerstreek, is het landschap en de bebouwingsstructuur nog ongelofelijk mooi

‘af’. Sindsdien is er veel geprivatiseerd en gedecentraliseerd. Ook in

aanwezig. Je leest de ontstaansgeschiedenis eraan af.

de Omgevingswet, die als het goed is in 2022 in werking treedt, krijgen
private partijen meer ruimte voor initiatieven. Tegelijk wordt de roep om

Neem nou Het Hogeland en De Marne. De wisselwerking met de zee, de

een sterke overheid met aandacht voor onder andere ruimtelijke ordening

boeren die daar hun ding hebben gedaan, wierde- en dijkdorpen die daar zijn

om de maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan steeds luider. Hoe kijk

ontstaan. Of kijk naar Drenthe met haar ruggen, met daartussen de beekdalen

jij hier tegenaan?

en het esdorpenlandschap met haar essen, beekdalen, brinken en zwermen
met boerderijen. Het ligt er allemaal nog, het is te lezen en te snappen waar

“De laatste decennia hebben we in de Westerse democratieën het publieke

het vandaan komt. Als je met mensen in de dorpen praat, zitten de waarden in

belang steeds meer losgelaten en is er steeds meer ingezet op beleid waarin

het hart en in de ziel van die mensen. Die hebben ontzettend veel kennis en

alles geprivatiseerd is. Daarmee hebben we de publieke verantwoordelijkheid

zitten bomvol verhalen over wat daar gebeurd is op bepaalde plekken. De som

voor items als zorg, onderwijs, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieu

van deze verhalen is wat zo’n gebied maakt en waardoor mensen zich thuis

en energie ook losgelaten. Deze zaken zijn essentieel voor een gezonde en

voelen. Een deel van de verhalen en de waarden die daarin besloten zitten,

eerlijke samenleving en we zouden hier allemaal toegang toe moeten hebben

gaan over de fysieke leefomgeving. Je kunt over deze waarden in gesprek

zodat iedereen mee kan doen. Dat is in ons gemeenschappelijk belang. Over

gaan met elkaar om te kijken welke je positief wil waarderen en hoe je deze

deze items moet de gemeenschapsregie terug worden georganiseerd. Enkele

kunt doorontwikkelen. Hiermee leg je de basis voor een leefomgeving waar

positieve uitzonderingen daargelaten, gaan particulieren en bedrijven uiteindelijk

mensen zich thuis kunnen blijven voelen. Je ergens thuis voelen, is ontzettend

altijd voor hun eigen, individuele belang en regeert de korte termijn. Dé plek

belangrijk voor de gezondheid van mensen. Waarden kunnen ook in een andere

waar het gemeenschappelijk belang echt ligt, is daar waar de samenleving

17

THEO HOEK

INTERVIEW												

‘laag’ zitten en gaan over waar je als gemeenschap naartoe wilt. Wil je het

bestuurder van Libau voor Groningen en Drenthe heb je altijd gepleit
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In je periode als bouwheer van de provincie Groningen en als directeur-
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‘‘JE RUIMTELIJKE IDENTITEIT IS
VERBONDEN MET WIE JE BENT’’
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te veel is gebouwd, waardoor een stuk van een cultuurhistorisch waardevolle

Dit betekent dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat zij de mensen,

houtwal gekapt moet worden. Deze houtwal is geliefd in de omgeving en wordt

geld en kennis hiervoor krijgen. Helemaal nu we voor grote maatschappelijke

gekoesterd door de buurt, die er pas achter komt dat de houtwal omgehakt

uitdagingen staan, zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering, afname van

moet worden als de woning wordt gebouwd. Pak ‘m beet 25 jaar geleden

biodiversiteit en het tekort aan woningen. Meer markt is hiervoor zeker niet de

deed je aan inspraak als een gemeente zo’n plan zou hebben. Er werd een

oplossing, meer regie terug naar de overheid wel. Ruimtelijke ordening moet

stedenbouwkundig plan en een bouwplan aan de muur gespijkerd en toegelicht

weer op ministerieel, provinciaal en gemeentelijk niveau landen.

en mensen konden hierover vragen stellen. Aan het einde van de rit wist je of er

Dat heet beschaving.

draagvlak was en zo niet, kon je aan de voorkant problemen oplossen. Nu is er
geen inspraak meer, dat vinden we ouderwets en onder de noemer ‘participatie’
moet je op een computer een locatie aanklikken en verdwaal je in een woud van
regelgeving wat wel of niet kan op die plek. Als je niet gewend bent om de taal

“Dé plek waar het gemeenschappelijk

belang echt ligt, is daar waar de
samenleving zich organiseert”

te spreken of tekeningen te lezen, kom je er niet uit en kom je van een koude
kermis thuis als je met de resultaten wordt geconfronteerd. Je duwt mensen
het ‘donkere bomenbos’ in. Ik vind dat jammer, niet nodig en ik vind dat je
faciliterend moet zijn vanuit de kennis, die je als overheid naar je burgers toe
hebt. Dat geldt voor alle lagen en dus ook voor de ruimtelijke ordening.
Wat in de ruimtelijke ordening belangrijk is, is dat je bestaande problematieken
oplost met nieuwe vragen en vooruitkijkt. Er zijn gemeenten die de afgelopen
jaren bijvoorbeeld nieuwbouwwijken mogelijk hebben gemaakt bij dorpen.
Die gemeenten komen er nu achter dat in het centrum of het lint van zo’n dorp

De overheid moet meer faciliterend zijn aan de burger. Door het privatiseren

verpauperde panden en leegstand ontstaat als gevolg van de nieuwbouw.

zijn de afgelopen decennia gewone mensen, die wat willen, in de kou komen te

Je zou bij de planning van zo’n nieuwbouwwijk meer aandacht moeten schenken

staan. Een simpel voorbeeld. Als jij als particulier een eigen woning wilt bouwen,

aan de effecten van zo’n ontwikkeling op de ruimtelijke kwaliteit en de (on)

doe je dat één of misschien twee keer in je leven. Dan is het prettig als mensen,

mogelijkheden van de bestaande gebieden. Gemeenten beginnen hiervan nu

die er dagelijks mee bezig zijn, hun kennis in kunnen zetten om je daarbij te

gelukkig terug te komen en dat is ook hard nodig. Je moet gewoon van binnen

ondersteunen. Vroeger deed de gemeente dat. Met een stedenbouwkundige

naar buiten werken. Je moet wat je hebt eerst op orde brengen voor je nieuwe

en/of een goede bouw- en woningtoezichtambtenaar. Er werd geschetst wat

dingen toevoegt. Dan is er vanuit het gemeenschappelijk belang gedacht een

mag en als je wat anders wilde, ging je om tafel. Hun kennis werd dienstbaar

grotere winst te behalen. Dit vraagt om regie en lange termijn denken van

gesteld aan jouw vraag. Dit is aan het verworden tot ‘hier is de kennis en

de overheid waarbij sectorale ontwikkelingen in een bredere context worden

zoek het maar uit’ en ‘als je klaar bent, kom je maar terug’. Mensen worden

geplaatst, de opgave goed geformuleerd wordt en de juiste expertise op het

met andere woorden het bos in gestuurd, processen duren juist langer, het is

juiste moment aan tafel zit. Je moet altijd de brede maatschappelijke context

overall gezien niet goedkoper en de ruimtelijke kwaliteit wordt ook niet hoger.

inbrengen bij de vraag. Grote gemeenten hebben hiervoor de deskundigen

Kortom, een gevalletje ‘paard achter de wagen’. Nog een voorbeeld. Bij mij in

doorgaans in huis. Voor kleinere gemeenten ligt dat anders en kan het

de buurt is een woningbouwproject gerealiseerd. Daar is veel over te zeggen,

eerdergenoemde steunpunt zo’n gemeente ondersteunen.”
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zich organiseert. De overheden zijn hier leidend in. Die moeten vanuit een
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lijn van het weer naar jezelf toehalen van je eigen leven en het weer vormen

in bewonersinitiatieven? Waarom Kloosterburen? Wat zijn belangrijke

van gemeenschappen. De gemeenten zijn eruit geschoven, zijn gefuseerd en

lessen die je daar hebt geleerd en die je mee zou willen geven aan

eigenlijk organiseert de gemeenschap zich terug op een veel kleiner niveau en

gemeenten die geconfronteerd worden met bewonersinitiatieven?

proberen mensen het met elkaar te doen. Niet met een hek eromheen, maar in
verbinding met de maatschappij. Die zoektocht en uitlanding vind ik fascinerend.

“Op veel plekken doen wij het als mensen helaas erg verkeerd. Wereldwijd.

En dan naar ons vakgebied toe, de ruimtelijke ordening, stedenbouw en

Ik denk dat de grote schaal en de lange ketens waarin dingen gebeuren, van

landschap, zie je bijvoorbeeld voor wonen dat de woningmarkt totaal over de

voedselindustrie tot energie-industrie, maken dat wij het zicht kwijt zijn hoe de

top is. Je ziet veel mensen, van jong tot oud, zoeken naar andere manieren van

zaken zich tot elkaar verhouden. Als we vinden dat we een energiecrisis hebben,

wonen. Tiny houses zijn niet voor niks in opkomst. Er zijn veel meer mensen

dan is het voor mij niet de oplossing dat we onze benzine- en dieselauto’s

die op een andere manier willen wonen. Die niet alleen maar willen werken om

inwisselen voor elektrische exemplaren. Dat is een verschuiving van het

hun woning overeind te houden, maar die een woning dienstbaar willen maken

probleem. Dat betekent dat we nog steeds overal grondstoffen vandaan moeten

aan zichzelf. In provincies zoals Groningen en Drenthe is er ruimte om daarmee

halen en onze leefomgeving te veel inrichten op het gebruik van de auto in

te experimenteren. Voor mij is dat een belangrijke opgave voor de komende

plaats van wandelen of fietsen wat veel gezonder en socialer is. We moeten

jaren. Hoe je daar ruimte voor maakt. Het is een stedenbouwkundige en

het echt anders gaan doen. Het groeimodel moet definitief uit ons woordenboek

landschappelijke vraag, meer nog dan een architectonische opgave. Kun je dat

geschrapt en vervangen worden door evenwicht, balans.

soort initiatieven op een willekeurige plek inmetselen in een dorp of heb je daar
eigensoortige plekken voor nodig al of niet in het dorp op landschap?

Ik denk dat het heel erg helpt als je begrijpt wat de consequentie is van wat je

Dit is een zoektocht, die naar mijn idee nog in een pril begin staat en die ik

doet. Ik geloof dat je de dingen beter snapt als je het op een kleinere schaal

fascinerend vind. Het kan uiteindelijk leiden tot een heel andere lay-out van de

met elkaar doet. Als je zelf energie opwekt met zonnepanelen en je hebt meer

dorpen, dan die we vanuit het verleden kennen.”

energie nodig, dan weet je dat er of een zonnepaneel bij moet of dat je elders
zult moeten besparen. Als je de zorg wil organiseren voor elkaar en met elkaar,
wat destijds aan de gang was in Kloosterburen, dan snap je ook dat dat inzet,
geld en mensen behoeft. Iedereen begrijpt dat zaken betaalbaar worden als je
er samen de schouders onderzet. Dan stap je af van het principe om alles in
geld uit te willen drukken. Je gaat uit van de kracht van de inzet van mensen.
De koning kwam niet voor niets op bezoek in Kloosterburen. Voor voedsel
geldt hetzelfde. Als je weet waar je eten vandaan komt, snapt hoe het wordt
geproduceerd en zeker als er zorg en liefde inzit, dan waardeer je het eten meer.
Als je zelf brood bakt, ga je anders om met oud brood dan dat je brood bij de
bakker koopt. Omdat je snapt dat er veel moeite, tijd en energie inzit. Het is
meer dan wat je snel naar binnen werkt. Het is kwaliteit.

23

THEO HOEK

INTERVIEW												

Bewonersinitiatieven zitten voor mij vaak, en zeker die op het platteland, op de

SintJan en Klooster en Buren in het dorp Kloosterburen. Wat trekt jou aan
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commissie vroegtijdig betrekken. Dan maak je handig gebruik van de kennis, die

rijksmonumenten. Desalniettemin hoor je dat gemeenten graag gebruik

er toch al is. Wat je ook zou kunnen overwegen, is om de adviescommissie voor

willen blijven maken van een onafhankelijke, regionaal georganiseerde,

gebiedsontwikkelingen in te stellen aan de voorkant van planprocessen naast

gemeentelijke commissie voor cultureel erfgoed én ruimtelijke

een adviescommissie voor de toetsing van bouwplannen achteraf.

kwaliteit. Komt dat als een verrassing? Welke kansen zie je voor de

Het adviseren over gebiedsontwikkelingen vraagt om andere kennis dan het

adviescommissie in het licht van de Omgevingswet?

toetsen van bouwplannen. Onder andere in de gemeente Amsterdam wordt
hiermee gewerkt en dit komt de efficiency en de kwaliteit ten goede. Nu we het

“De grote winst van de Omgevingswet is voor mij de expliciete aandacht voor

toch over kansen hebben, in het verleden zag je bij sommige gemeenten dat

de omgeving en de integrale benadering. Tegelijk gaat de Omgevingswet uit

de commissie ook gebruikt werd om algemene items tegen het licht te houden

van minder druk vanuit de publieke waarden en de wet- en regelgeving en

om samen over bepaalde zaken collegiaal van gedachten te wisselen. Dit

meer ruimte voor initiatieven vanuit particulieren en de markt. In die zin is de

draagt bij aan de ontwikkeling van en het denken over het vak, maar helpt ook

wet volgens mij al achterhaald, want we moeten, en dat laat corona ook zien,

specialisten binnen gemeenten positie te hebben en te houden en de relevante

juist terug naar meer regie vanuit het publiek belang. We hebben het eerder

vragen scherper te formuleren. Tot slot denk ik dat commissies ook een rol

gehad over ruimtelijke kwaliteit en hoe belangrijk dat is. Dat ruimtelijke kwaliteit

kunnen spelen bij het ondersteunen van gemeenten die worstelen met het

bijdraagt aan de kwaliteit van de samenleving en ook nog eens goed is voor de

maken van een afweging. De keuzes liggen uiteraard bij de gemeente, maar de

planeet. Vanuit dit licht bezien snap ik heel goed dat gemeenten aan ruimtelijke

commissie kan adviseren over de onderzoeken en gegevens die nodig zijn om

kwaliteit blijven doen. Daarnaast is het logisch dat gemeenten een regionaal

een weloverwogen beslissing te nemen.

georganiseerde gemeentelijke adviescommissie aantrekkelijk vinden. In zo’n
commissie is veel deskundigheid en kennis vanuit verschillende invalshoeken,

Nog even terug naar de Omgevingswet. De wet wil het vergunningentraject

waardoor de kwaliteit van de adviezen hoog is. Dit draagt bij aan betere

ten opzichte van de huidige situatie versnellen. Dit is alleen mogelijk als de

plannen en is handig voor als er ‘gedoe’ is terwijl door het schaalvoordeel de

gemeenten de ruimtelijke ordeningsplannen goed op orde hebben.

advieskosten verhoudingsgewijs laag zijn.

Hoe minder het ruimtelijk beleid op orde is, hoe meer aanvragers in het
‘donkere bomenbos’ verdwalen. Als je de ruimte hebt om mensen uit te leggen

Zelf zit ik, zoals ik al aangaf, ook wel eens in de commissie in Friesland. Wat je

wat de stedenbouwkundige en/of landschappelijke context is voordat ze gaan

ziet, is dat het niet vanzelfsprekend is dat er goede plannen worden ingediend

ontwerpen, is de kans dat ze het meteen goed doen veel groter, dan als ze alles

of dat mensen de stedenbouwkundige of landschappelijke context snappen.

klaar hebben en dan pas bij een gemeente of de commissie komen en horen dat

Tegelijk moet gezegd dat plannen vaak al in een zo ver gevorderd stadium zijn

het niet past. Dus als je de snelheid wilt vergroten, is de consequentie dat je als

dat het moeilijk is om de stedenbouwkundige en landschappelijke kritiek nog te

gemeente moet investeren in het voortraject, in het overdragen van de kennis

verwerken in de definitieve plannen. Het zou mooier zijn als gemeenten beter

die je hebt vanuit het publieke domein en dat je moet faciliteren. Dit faciliteren is

geoutilleerd zouden zijn en zelf gesprekken konden voeren aan de voorkant

‘mensenwerk’ en geen ‘beeldschermenwerk’.”
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gemeentelijke onafhankelijke adviescommissie in moeten stellen voor
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niet nemen, ingrijpen met regels en wetten. Als dat niet gebeurt, dan krijgen we

putten we de planeet met onze leefstijl uit¹. De negatieve gevolgen worden

het als samenleving, maar ook als ‘ruimtelijk ordenaars’, niet voor elkaar. Als ze

steeds zichtbaarder. Het besef lijkt breed door te dringen dat we duurzaam

dit wél doen, kun je vanuit de ruimtelijke ordening ontwerponderzoek doen naar

moeten gaan leven en onze samenleving anders moeten gaan inrichten.

de mogelijkheden om onze leefomgeving duurzaam in te richten met de bodem

Wat kunnen we vanuit het ruimtelijk domein bijdragen aan oplossingen?

en het watersysteem als onderlegger. Ontwerpers kunnen de mogelijkheden
tonen, debat voeden en zo volhoudbare keuzes voorbereiden en plannen

“Dit is een makkelijke en lastige vraag. Hij is lastig omdat partijen als Libau een

uitwerken. Met verantwoordelijke bedrijven en overheid kan ruimtelijke ordening

opdrachtgever nodig hebben, die de juiste vragen stelt. Dan kun je daarover

dienend zijn. We erven de planeet niet alleen van onze voorouders maar we

nadenken en onderzoeken doen. Wat onmiddellijk moet, is dat het publieke

lenen de planeet ook van onze kinderen. Het is meer dan de hoogste tijd dat we

belang, ook benoemd in het IPCC-rapport, gepakt moet worden door de plekken

daarnaar gaan handelen.”

waar de gemeenschap zich organiseert, zijnde de overheden.
De overheden moeten dit serieus nemen. De neoliberale gedachte dat mensen
zelf verantwoordelijk zijn en dat als iedereen maar de juiste keuzes maakt het
wel goed komt met de wereld is onzin. Iedereen kan nog zo zijn best doen maar
als bijvoorbeeld in het eerste de beste schap in de supermarkt allemaal snoep
ligt, lossen we obesitas niet op. Dit is maar een voorbeeld, maar er gaat van

31

alles fout van producent tot marketing. Bedrijven en de overheid zouden hun
verantwoordelijkheid moeten nemen. Als je met elkaar kunt beredeneren dat als
je een bepaalde weg opwandelt dat het desastreus is, moet je ook met elkaar
kunnen beredeneren dat je een andere weg opwandelt en zorgen dat je dat met
regelgeving en financiering ondersteunt. Met andere woorden, als je onderwijs
belangrijk vindt dan moet je zorgen dat er geld is en prioritering in aandacht
voor het onderwijs. Als je zorg belangrijk vindt of ruimtelijke ordening geldt dit
ook. Het is saillant dat het crisis of geen crisis met de economie razend goed
gaat. De economie is de omzet van spullen en geld. Het zegt niet dat het met
de wereld en de wereldhuishouding goed gaat. De definitie van economie als
maat voor hoe het met ons gaat, is niet goed. Als de mensen, die het meeste
geld verdienen, niks anders weten te verzinnen dan een raket naar de maan
te sturen, terwijl ik thuis probeer me niet met de auto, maar met de fiets te
verplaatsen, zit het helemaal niet goed.

¹ bron: National Footprint and Biocapacity Accounts 2021
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De overheid moet, als de bedrijven en de banken zelf hun verantwoordelijkheid

klimaatverandering van het IPCC. De aarde warmt sneller op en daarnaast
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‘‘We zijn als mens
te gast op aarde.
Het is de hoogste tijd
dat we ons ook zo
gaan gedragen’’
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